
AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

JOGSZABÁLYOK

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB 

JOGSZABÁLYOK

Törvények
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)
 2015.  évi  CCXXII.  törvény  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól
 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről

(Étv.)
 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
 2001. évi LXIV. törvény kulturális örökség védelméről
 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 2006. évi LIII.  törvény  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (Ngtv.)
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 1996.  évi  LXXXV.  törvény  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény

módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási
díjáról

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az

információszabadságról
 2012.  évi  XCIII.  törvény  a  járások  kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel

összefüggő törvények módosításáról
 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról

 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 2009.  évi  LXXVI.  törvény  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és

folytatásának általános szabályairól

Kormányrendeletek
 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 155/2016.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet  a  lakóépület  építésének  egyszerű

bejelentéséről
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 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és
építési követelményekről

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 5/2015.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  a  400  m2-nél  nagyobb  bruttó  alapterületű
kereskedelmi  építményekre  vonatkozó  előzetes  szakhatósági  állásfoglalás
kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő
Bizottság működésének egyes szabályairól

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről

 343/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 469/2017.  (XII.  28.)  Korm.  rendelet  az  eljárási  költségekről,  az
iratbetekintéssel  összefüggő  költségtérítésről,  a  költségek  megfizetéséről,
valamint a költségmentességről

 451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  ügyintézés
részletszabályairól

 84/2012.  (IV.  21.)  Korm.  rendelet  egyes,  az  elektronikus  ügyintézéshez
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  az építési beruházások megvalósításához
szükséges  eljárások  integrált  intézésének  részletes  szabályairól  és  a
közreműködő hatóságok kijelöléséről

 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 252/2006.  (XII.  7.)  Korm.  rendelet  a  településrendezési  és  az  építészeti-

műszaki tervtanácsokról
 314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az

integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról

 178/2008.  (VII.  3.)  Korm.  rendelet  a  kisajátítási  terv  elkészítéséről,
felülvizsgálatáról,  záradékolásáról,  valamint  a  kisajátítással  kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

 266/2013.  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 176/2008.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek
tanúsításáról

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 275/2013.  (VII.  16.)  Korm.  rendelet  az  építési  termék  építménybe  történő

betervezésének  és  beépítésének,  ennek  során  a  teljesítmény  igazolásának
részletes szabályairól
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 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 245/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  bírság  megállapításának

részletes szabályairól

Miniszteri rendeletek
 8/2018.  (VI.  29.)  AM  rendelet  az  ingatlan-nyilvántartási  célú  földmérési  és

térképészeti tevékenység részletes szabályairól
 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi

CXLI. törvény végrehajtásáról
 176/2009.  (XII.  28.)  FVM  rendelet  a  számítógépes  ingatlan-nyilvántartási

rendszerből  lekérdezés  útján  szolgáltatható  egyes  ingatlan-nyilvántartási
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról

 166/2009.  (XII.  9.)  FVM  rendelet  a  telekalakítási  engedélyezési  eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról

 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési
és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

 63/2012.  (VII.  2.)  VM rendelet  a  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,
valamint  a  megyei  kormányhivatalok  mezőgazdasági  szakigazgatási  szervei
előtt  kezdeményezett  eljárásokban  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjak
mértékéről

 68/2011.  (XI.  30.)  NFM  rendelet  a  léginavigációs  és  a  légiközlekedés
biztonságát  szolgáló  egyéb földi  berendezések engedélyezési  eljárásáról  és
hatósági felügyeletéről

 5/2011.  (X.  6.)  NMHH  rendelete  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság
egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

Kormányhatározatok
 1221/2015.  (IV.  20.)  Korm.  határozat  a  Magyar  Építészeti  Tanács

létrehozásáról

Utasítások
 3/2020.  (II.  28.)  MvM  utasítás  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok

szervezeti és működési szabályzatáról

AZ ÉPÍTÉSÜGYRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Törvények
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)
 2015.  évi  CCXXII.  törvény  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól
 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről

(Étv.)
 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
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 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
 2001. évi LXIV. törvény kulturális örökség védelméről
 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 2006. évi LIII.  törvény  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (Ngtv.)
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 1996. évi LVIII. törvény  a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek

szakmai kamaráiról
 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról

 2013.  évi  XXXIV.  törvény  az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével
kapcsolatos  egyes viták  rendezésében közreműködő szervezetről,  és egyes
törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások  megakadályozásával,  valamint  a
késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 2009.  évi  LXXVI.  törvény  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és
folytatásának általános szabályairól

Kormányrendeletek
 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és

építési követelményekről
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 155/2016.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet  a  lakóépület  építésének  egyszerű

bejelentéséről
 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 194/2009.  (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához

szükséges  eljárások  integrált  intézésének  részletes  szabályairól  és  a
közreműködő hatóságok kijelöléséről

 343/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 245/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  bírság  megállapításának

részletes szabályairól
 266/2013.  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésüggyel

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 275/2013.  (VII.  16.)  Korm.  rendelet  az  építési  termék  építménybe  történő

betervezésének  és  beépítésének,  ennek  során  a  teljesítmény  igazolásának
részletes szabályairól
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 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
 252/2006.  (XII.  7.)  Korm.  rendelet  a  településrendezési  és  az  építészeti-

műszaki tervtanácsokról
 176/2008.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek

tanúsításáról
 314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az

integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 5/2015.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  a  400  m2-nél  nagyobb  bruttó  alapterületű
kereskedelmi  építményekre  vonatkozó  előzetes  szakhatósági  állásfoglalás
kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő
Bizottság működésének egyes szabályairól

 236/2013.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  a Teljesítésigazolási  Szakértői  Szervvel
kapcsolatos egyes kérdésekről

 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet  az építésügyi, az építésfelügyeleti és az

örökségvédelmi  hatóságnál  foglalkoztatott  köztisztviselők  és
kormánytisztviselők  építésügyi  vizsgájára  és  szakmai  továbbképzésére
vonatkozó részletes szabályokról

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 496/2016.  Korm.  rendelet  a  kulturális  örökség  védelmével  kapcsolatos
szabályokról

Miniszteri rendeletek
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 7/2006.  (V.  24.)  TNM  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek

meghatározásáról
 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletaz ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi

CXLI. törvény végrehajtásáról

Utasítások
 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás  a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési

Szabályzatáról
 39/2016.  (XII.  30.)  MvM  utasítás  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok

szervezeti és működési szabályzatáról 
AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB 

JOGSZABÁLYOK

Törvények
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 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (Étv.)  az  épített  környezet  alakításáról  és
védelméről

 2013.  évi  XXXIV.  törvény  az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével
kapcsolatos  egyes viták  rendezésében közreműködő szervezetről,  és egyes
törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások  megakadályozásával,  valamint  a
késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Kormányrendeletek
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 155/2016.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet  a  lakóépület  építésének  egyszerű

bejelentéséről
 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 343/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésfelügyeleti

hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 245/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  bírság  megállapításának

részletes szabályairól
 236/2013.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  a Teljesítésigazolási  Szakértői  Szervvel

kapcsolatos egyes kérdésekről
 266/2013.  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésüggyel

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 275/2013.  (VII.  16.)  Korm.  rendelet  az  építési  termék  építménybe  történő

betervezésének  és  beépítésének,  ennek  során  a  teljesítmény  igazolásának
részletes szabályairól

Miniszteri rendeletek
 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék

kezelésének részletes szabályairól

AZ ÉTDR-RE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK

Törvények
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)
 2015.  évi  CCXXII.  törvény  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól
 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról

 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről
(Étv.)
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 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
 2001. évi LXIV. törvény kulturális örökség védelméről
 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 2006. évi LIII.  törvény  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (Ngtv.)
 2009.  évi  LXXVI.  törvény  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és

folytatásának általános szabályairól

Kormányrendeletek
 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 155/2016.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet  a  lakóépület  építésének  egyszerű

bejelentéséről
 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  ügyintézés

részletszabályairól
 335/2005.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  a  közfeladatot  ellátó  szervek

iratkezelésének általános követelményeiről
 84/2012.  (IV.  21.)  Korm.  rendelet  egyes,  az  elektronikus  ügyintézéshez

kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont

kialakításáról,  működtetéséről,  valamint  a  működtető  és  az  érintett  szervek
együttműködésének rendjéről

 252/2006.  (XII.  7.)  Korm.  rendelet  a  településrendezési  és  az  építészeti-
műszaki tervtanácsokról

 314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 5/2015.  (I.  29.)  Korm.  rendelet  a  400  m2-nél  nagyobb  bruttó  alapterületű
kereskedelmi  építményekre  vonatkozó  előzetes  szakhatósági  állásfoglalás
kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő
Bizottság működésének egyes szabályairól

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  az építési beruházások megvalósításához
szükséges  eljárások  integrált  intézésének  részletes  szabályairól  és  a
közreműködő hatóságok kijelöléséről

 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
 71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
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Miniszteri rendeletek
 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi

CXLI. törvény végrehajtásáról

AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB 

JOGSZABÁLYOK

Törvények
 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (Étv.)  az  épített  környezet  alakításáról  és

védelméről

Kormányrendeletek
 176/2008.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek

tanúsításáról
 264/2008.  (XI.  6.)  Korm.  rendelet  a  hőtermelő  berendezések  és

légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
 122/2015.  (V.  26.)  Korm.  rendelet  az  energiahatékonyságról  szóló  törvény

végrehajtásáról
 266/2013.  (VII.  11.)  Korm.  rendelet  az  építésügyi  és  az  építésüggyel

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Miniszteri rendeletek
 7/2006.  (V.  24.)  TNM  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek

meghatározásáról
 25/2015.  (V.  26.)  NFM rendelet  az energiahatékonyság növelését  elősegítő

tájékoztatásról

Kormányhatározatok
 1602/2015.  (IX.  8.)  Korm.  határozat  az  Energia-  és  Klímatudatossági

Szemléletformálási Cselekvési Tervről
 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat az energiahatékony beszerzésekről
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